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Zadeva: Razpis izpitnih rokov za kinološke sodnike in kandidatov za kinološke sodnike 
 
 
Spoštovani, 
 
V nadaljevanju najdete razpis izpitnih rokov za kinološke sodnike in sicer za opravljanje izpita 

A. Kinološki sodnik za ocenjevanje dela ali zunanjosti – prvi izpit 
B. Kinološki sodnik, ki želi razširiti področje ocenjevanja dela ali zunanjosti 

 
 

A. Kinološki sodnik za ocenjevanje dela ali zunanjosti – prvi izpit 
Ta razpis je namenjen Kandidati za sodnika, ki izpit za izbrano področje ocenjevanja (delo ali 
zunanjost) opravljajo prvič, oziroma so bili ne prejšnjem izpitnem roku neuspešni.  
V skladu s 25. in 26. členom Pravilnik o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in 
napredovanju kinološkega kadra, izpit obsega: 
 
a. Pisni del izpita – splošni del 
b. Ustnega dela izpita – splošni del 
c. Ustni in/ali pisni del izpita – strokovni del 
d. Praktični del izpita 
 
Prijava in pogoji 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, predpisane v Pravilniku o izobraževanju, preverjanju znanja, 
imenovanju in napredovanju kinološkega kadra ter eventualne pogoje, ki jih za pristop k izpitu za 
pripravnika zahtevajo posamezni delni zbori sodnikov. Kandidati za ocenjevanje zunanjosti psov 
morajo izpolnjevati tudi pogoje Pravilnika FCI za razstavne sodnike. 
Za prijavo kandidati izpolnijo Prijavnico na izpit za pridobitev naziva »Kinološki sodnik za 
ocenjevanje dela ali zunanjosti«, prijavi pa priložijo ustrezna dokazila (originale). Priloga prijavi 
mora biti tudi dnevnik pripravnika in poročila s stažiranj. V kolikor posamezni delni zbori sodnikov 
za pristop k izpitu zahtevajo še dodatne pogoje, mora tudi to biti priloga prijavi. 

 

Pravilnik o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra, 
Pravilnik FCI za razstavne sodnike ter Prijavnica sta objavljena na spletni strani Kinološke zveze 
Slovenije. 

Prijavi je potrebno priložiti tudi dve fotografiji (kot za osebni dokument). 

Po prejetju prijave bo KzI preverila, ali kandidat izpolnjuje vse pogoje. V kolikor bo kandidat 
izpolnjeval vse pogoje mu bo računovodstvo KZS izdalo račun. Prijavnina na izpit se obračuna na 
podlagi veljavnega cenika KZS. Vloga bo popolna, ko bo kandidat poravnal tudi finančne 
obveznosti. 

 



 

 

 

B. Kinološki sodnik, ki želi razširiti področje ocenjevanja dela ali zunanjosti 
Ta razpis je namenjen kandidatom, ki so že kinološki sodniki in bodo opravljali izpit razširitev 
ocenjevanja zunanjosti ali vrste dela. 

V skladu z določili Pravilnika o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju 
kinološkega kadra, izpit obsega 

a. Ustni del – strokovni del 
b. Praktični del izpita 
 
Prijava in pogoji 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, predpisane v Pravilniku o izobraževanju, preverjanju znanja, 
imenovanju in napredovanju kinološkega kadra, eventualne pogoje, ki jih za pristop k izpitu za 
pripravnika zahtevajo posamezni delni zbori sodnikov. Sodniki za ocenjevanje zunanjost morajo 
izpolnjevati tudi pogoje Pravilnika FCI za razstavne sodnike. 
Za prijavo kandidati izpolnijo Prijavnico na izpit za razširitev sojenja, prijavi pa priložijo ustrezna 
dokazila (originale). Priloga prijavi mora biti tudi dnevnik pripravnika in poročila s stažiranj. V kolikor 
posamezni delni zbori sodnikov za pristop k izpitu zahtevajo še dodatne pogoje, mora tudi to biti 
priloga prijavi. 
Po prejetju prijave bo KzI preverila, ali kandidat izpolnjuje vse pogoje. V kolikor bo kandidat 
izpolnjeval vse pogoje mu bo računovodstvo KZS izdalo račun. Prijavnina na izpit se obračuna na 
podlagi veljavnega cenika KZS.  Vloga bo popolna, ko bo kandidat poravnal tudi finančne 
obveznosti. 

 

Prijavnico najdete na spletni strani Kinološke zveze, med objavami Komisije za izobraževanje. 

 

Pisno prijavo s prilogami za opravljanje prvega izpita ali širitev področja sojenja je potrebno do 
15.1.2023 poslati na naslov: 
 
Kinološka zveza Slovenije 
Komisija za izobraževanje in izpite 
Zapoge 3d 
1217 Vodice 
 
Glede na število prijav se predvideva, da bomo izpiti potekali v drugi polovici meseca februarja 
2023. Kandidati bodo o natančnem terminu ustrezno obveščeni. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


